Hässleholms Ridhusforeningen
Styrelsemote 13 feb 2016 kl. 18:30
Närvarande:
Eva-Lotta Ahnell
Annika Bengtsson
Kayh Andersson
Krister Collin

Eva Nyström
Kerstin Grip-Ström
Jan Grip

Lotta Nilsson
Bernhard Podlinski
Lena Graneskog

Ansvarig
1. Mötet öppnades
2. Fastställande av dagordning
3. Val av justerare
Bernard Podlinski och Eva-Lotta Ahnell

4. Föregående mötesprotokoll
- Lena ska kolla på elavtalet.
- Ulrika ska anmäla skadan för vattenläckage i torpet, till Länsförsäkringar.
- Eva-Lotta vill ta del av HRK´s bredbandsfaktura för att se om vi kan finna en
gemensam lösning även till HHSF vid tävling. Annika tar fram detta.
- Inventering av torpet ej gjort än. Görs när tid finns.
5. Inkommande/utgående post
-
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6. Ekonomin
- Kayh deltar på mötet och ekonomin ser bra ut. Rapporter är också sänt till styrelsen
inför årsmötet den 12 mars.
- Kayh meddelar att han stannar som kassör även nästa år.
7. Ridhuskort/andelar- När det gäller 10-kort så kollar Annika med de 2 som har löst 10-kort ifrån HRK
(Malin Tjerngren samt Ingrid Svensson). De ska påminnas om att anmäla till Lena
eller skriva upp sig på tavlan, innan man nyttjar sin ridtid.
8. Bokningar
- Diskussion kring voltigens önskemål.
Voltigen har bildat en egen förening, Hässleholms Voltige, per den 5/2 och all
fakturering ska från detta datum ske till dem och ej till HRK. Organisationsnummer
är på gång och ska delges kassören så fort som möjligt. Annika återkommer med
detta. HRK som har bokningen idag, upplåter satta söndagstider 15.00-18:00 till
voltigen vårterminen ut, till en subventionerad summa av 200kr/timme (för hela
ridhuset). HRK´s WE-tränare har lämnat intresse av denna tid men avstår detta
under vårterminen.
- HHSF har dressyrträning för Maria Borg skärtorsdag och långfredag 13-14 april
istället för fredag-lördag 14-15 april.
9. Anläggning
# Styrelseprotokoll
Annika sänder Emma de protokoll för 2016, som inte ligger upplagda på hemsidan.
# Offert rivning torpet
- Vi har fått offerter från Bjärnums Trading samt Dennis Bygg. Vi diskuterar
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kostnaderna och funderar på om vi kan göra det i olika steg. Lotta undersöker
möjligheter om brandkåren/räddningstjänsten eventuellt kan elda upp de
byggnaderna som ska rivas.
-Vi beslutar att flytta luft/luft-anordningen från torpet till cafeterian. Kostnadsförslag
på ca 4-5000kr godkänns av styrelsen. Lena har knutit kontakt med en som kan göra
jobbet.
# El/Toaletter
För att sänkta elkostnaderna på anläggningen, sätter vi igen de två första toaletterna
nere i ridhuset under vintertid, och håller endast handikapptoaletten öppen.
Vaktmästaren
- Jan kommer att djupharva ridhuset innan HHSF tävling i mars och därefter ska
vaktmästaren lägga in vattnad klenflis i stora ridhuset. Eva-Lotta delger Lena tid för
detta och Lena lägger in det i bokningarna.
- Eva-Lotta önskar få hjälp med handledning av vaktmästaren. Jan hjälper till och
efter april månad, även Annika.
Info HRK
- Annika kommer ta en 50 % anställning på ridskolan från 1 april. Kommer ej kunna
sitta kvar i RHF styrelse men bistår som adjungerad.
-HRK ingår i ett projekt som heter ”Hur kul som helst”. Ett samverkansprojekt
mellan Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, Agria och ett antal ridklubbar i vår del
av Skåne. Tillsammans ska de sätta ridsporten, en hållbar utveckling och säkerheten
i fokus.
Info HH SF
- Årsmöte och jubileumsfest har gått av stapeln i helgen. Marie Johnsson blir
ordförande i HHSF och kommer även att sitta med i RHF tillsammans med Louise
Ekberg.
- Önskemål om att göra en lättare renovering av köket uppe i cafeterian. Vi är enade
om att golvet i cafeterian och domartornet måste prioriteras. Lotta kollar runt med
kontakter och vi andra håller utkik efter bra/billigt golv – helst plast.
Övrigt
# Årsmöte
Sker 12 mars 16:00. Annika bakar kanelbullar. Kaffe och mjölk köps in av Lena.
Annika skriver ut verksamhetsberättelsen, ekonomirapporter samt dagordning till
mötet.
Nästa möte
Årsmötet sker den 12 mars klockan 16.00.
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15. Mötet avslutas

Vid pennan

______________________________________
Annika Bengtsson
Sekreterare

______________________________________
Eva-Lotta Ahnell
Justerare

______________________________________
Bernard Podlinski
Justerare
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